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Bevezetés az Emeld
magasabbra a tanulási
élmény szintjét – Felsőfokú
hitoktatási programba
Az Emeld magasabbra a tanulási élmény szintjét program (EMTÉSZ) célja
lehetőséget biztosítani a tanulóknak arra, hogy jelentőségteljes élményeik legyenek
Isten szavával. Akkor a legvalószínűbb, hogy a tanulók elérik ezt, ha még
teljesebben megértik, alkalmazzák és megosztják Jézus Krisztus tanításait. A
következő három EMTÉSZ lehetőség egyikének elvégzése szükséges ahhoz, hogy
minden kurzuson kreditpontokat szerezzenek:

1. Emeld magasabbra a tanulás szintjét kérdések: a tanulók a kurzus során
esszékérdéseket gondolnak át és válaszolnak meg. A négy Szegletkő osztály
mindegyikéhez tartoznak konkrét kérdések, az összes többi kurzushoz pedig
egy általános, választható változat áll rendelkezésre. Az esszékérdésekhez
vezető hivatkozások alább találhatók.

Az örökkévaló család (Hittan 200)

A visszaállítás alapjai (Hittan 225)

Jézus Krisztus és az örökkévaló evangélium (Hittan 250)

A Mormon könyve tanításai és tana (Hittan 275)

Általános választható kurzusok

2. Tanulmányozási kurzusnapló: A tanulók rendszeresen feljegyzik a
tanultakat, hogy hogyan alkalmazták azokat, és hogy miképpen

erősítik az élményeik a Jézus Krisztusba vetett hitüket.

3. Személyes tanulási projekt: A tanulók megterveznek és elvégeznek
egy személyes tanulási projektet, melyet a hitoktatójuk hagy jóvá. A

projekt a kurzuson elhangzott tanok és tantételek elsajátítását és alkalmazását
mutatja be, valamint összegzi, miképpen erősödött meg a tanuló Jézus
Krisztusba vetett hite.

Az Emeld magasabbra a tanulási élmény szintjét program használatához
való képzéshez lásd a Hogyan használjuk az Emeld magasabbra a tanulási

élmény szintjét című rövidfilmet (LDS.org).

Ez az élmény akkor válik leginkább a tanulók javára, ha korán kezdik el,
rendszeresen dolgoznak rajta, visszajelzésre törekednek, valamint megosztják
tapasztalataikat családjukkal és barátaikkal akár személyesen, akár a közösségi
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médiában. A tanórákat lehet úgy tervezni, hogy a tanulóknak lehetőséget adjanak
annak kifejtésére, megosztására és az arról való bizonyságtételre, hogy mit tanultak
Jézus Krisztusról és az Ő evangéliumáról. A diákok minden óra után kiegészíthetik
vagy módosíthatják a személyes tanulási projektjüket, hogy az tükrözze az átvett
evangéliumi tantételek saját vonatkozású megértését és alkalmazását.

További tudnivalók találhatók a Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK) az Emeld
magasabbra a tanulási élmény szintjét - Felsőfokú hitoktatással kapcsolatban
részben.

Kérjük, a visszajelzéseket ide küldjétek el: si-research@ldschurch.org.

BEVEZETÉS
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Szegletkő kurzus kérdések
Utasítások az
oktató számára
Emeld magasabbra a tanulási élmény
szintjét elnevezéssel ez a dokumentum
azoknak a felsőfokú hitoktatásban részt
vevő tanulóknak szól, akik valamely
Szegletkő kurzusra járnak. Ez a tanulási
élmény olyan esszékérdésekből áll,
melyek fontos kiegészítését jelentik a
kijelölt olvasmánynak és az órai részvételnek. A tanulói válaszoknak nem kell
hosszúnak lenniük, de látszódjon rajtuk, hogy a tanulók megtettek minden tőlük
telhetőt. Arra kérjük a tanulókat, hogy segítségeddel a tanfolyam során írják le,
tekintsék át, módosítsák és adják be az ezekre a kérdésekre adott válaszaikat.
Habár arra buzdítjuk őket, hogy az órán kívül írják le a válaszaikat, te úgy is
dönthetsz, hogy az órából is szentelsz valamennyi időt erre.

Bár a kérdések feladásának és utókövetésének sok részletét egyénre szabottan kell
kidolgozni, a következő lépések segíteni fognak neked és tanulóidnak abban, hogy
sikerélményben legyen részetek.

1. Felkészülés: Még a tanfolyam kezdete előtt állapítsd meg, hogy az egyes
kérdéseknek mikor lesz az áttekintése, és milyen határidővel kell beadni a
tanulóknak a válaszaikat. Az oktatók egy része a szemeszter vége felé egy
bizonyos napon kívánja majd áttekinteni, illetve beszedni a válaszokat, mások
viszont esetleg úgy döntenek, hogy a tanfolyam alatt egyesével kerítenek sort a
válaszok áttekintésére és beszedésére. Ügyelj, hogy átvegyétek a szükséges
tananyagot, mielőtt feladatként kiadnád a tanulóknak az adott anyagrészhez
kapcsolódó kérdések megválaszolását.

2. Világos elvárások: A tanfolyam elején adj a tanulóknak saját példányt az Emeld
magasabbra a tanulási élmény szintjét dokumentumból. Néhány percben
magyarázd el világosan, mi ennek a célja és mik az elvárások, például mikor
kerül sor a tananyag áttekintésére és a válaszok beadására.

3. Utókövetés: A tanfolyam során folyamatosan buzdítsd és segítsd mindegyik
tanulót, hogy a határidőkre elkészüljenek az Emeld magasabbra a tanulási
élmény szintjét feladataival.

4. Áttekintés: Azon napok előtt, amikorra áttekintést terveztél, kérd fel és
emlékeztesd a tanulókat, hogy hozzák be a válaszaikat az órára. Az áttekintés
célja az, hogy segítsen a tanulóknak saját válaszaik felmérésében és a tanultak
megosztásában. A tanulóknak javára válhat az, ha párokban vagy kis
csoportokban áttekintik egymás munkáját. Jelentőségteljesebbé teheted az
áttekintést, ha felkéred a tanulókat, hogy magyarázzák el és osszák meg a
tanultakat, illetve tegyenek bizonyságot azokról (lásd Az evangélium tanítása és
tanulása: Kézikönyv ifjúsági és felsőfokú hitoktatók és vezetők számára [2012]. 10.).
Az áttekintések során töltsetek el minden kérdéssel 10–15 percet. A tanulókat
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arra buzdítjuk, hogy végső válaszaik beadása előtt még módosítsák azokat,
amennyiben szükségesnek látják.

5. Beadás: A tanfolyam végén a tanulók adják be neked a válaszaikat. A tanulók
akkor tettek eleget az Emeld magasabbra a tanulási élmény szintjét
feladatainak, ha az oktatójuk értékelése szerint méltányos erőfeszítést tettek
arra, hogy a tanfolyam minden kérdésére leírják, átnézzék és beadják a
válaszaikat. A WISE naplóba jegyezd fel, hogy kik adták be a válaszaikat.

Megjegyzés: Győződj meg arról, hogy azok a tanulók, akiknek sajátos igényeik,
fogyatékosságaik vagy egészségügyi problémáik vannak, megkapják az ahhoz
szükséges segítséget, hogy társaikkal megegyező esélyekkel vehessenek részt
ebben a felmérőben. E segítséghez tartozhat az, hogy az anyagokat nagyobb
betűmérettel nyomtatva vagy hangfelvételen adod oda nekik, hogy megengeded
nekik a mások segítségével történő válaszadást, hogy szóban és nem írásban kell
válaszolniuk, illetve hogy válaszaikat lediktálhatják valakinek, vagy felvehetik
azokat. A fogyatékkal élő személyeknek való segítségnyújtással kapcsolatos
általános tudnivalókért látogasd meg az lds.org/topics/disability honlapot.

Utasítások a tanuló számára
Emeld magasabbra a tanulási élmény szintjét elnevezéssel ez a dokumentum olyan
kérdésekből áll, melyek fontos kiegészítését jelentik az órai részvételednek,
valamint a kijelölt olvasmányok tanulmányozásának. Ha a tanfolyam során
kidolgozod az ezekre a kérdésekre adott válaszaidat, az segíteni fog neked még
jobban megérteni és alkalmazni az evangéliumot, miközben átgondolod és
megosztod a tanultakat. Minden egyes kérdésnél tedd meg a következő lépéseket:

1. Írj minden kérdésre egy jól megfogalmazott választ a saját szavaiddal. Támaszd
alá a válaszaidat szentírásokkal és a próféták szavaival. Figyelj oda arra, hogy a
válaszaid másokkal is megoszthatóak legyenek.

2. Tekintsd át a válaszaidat. Ehhez hozd el őket az oktatód által megjelölt napon
az órára.

3. Módosítsd a válaszaidat szükség szerint, az áttekintésekkor kapott visszajelzések
fényében.

4. Add be minden kérdésre a végső válaszaidat az oktatód által megjelölt
időpontig.

Válaszaidat mindig az órán kívül írd meg, hacsak más utasítást nem kapsz. Ha
sajátos igényed, fogyatékosságod vagy egészségügyi problémád van, akkor beszélj
az oktatóddal, aki ezeket figyelembe véve segíteni fog neked e feladatok
elvégzésében. Az oktatód szeretné, ha sikerrel járnál, és készen áll arra, hogy
segítsen ebben.

SZEGLETKŐ KURZUS KÉRDÉSEK
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Az örökkévaló család
(Hittan 200)
Kérdések
1. Miért tölt be központi szerepet a

család Mennyei Atyánk
boldogságtervében?

Válaszod tartalmazza a
következőket:

• Leírást a szabadítás tervének fő
céljairól.

• Magyarázatot arról, hogy miképpen segítenek az igazlelkű családok
betölteni ezeket a célokat az örökkévalóságon keresztül.

• Magyarázatot arról, hogy miért fontos számodra és az örökkévaló fejlődésed
szempontjából a család tana.

• Magyarázatot arról, hogy milyen hatással volt az ebben az életben
meghozott döntéseidre az a tudás, hogy a család központi szerepet játszik a
szabadítás tervében.

2. Melyek az Úr normái a házassággal kapcsolatban?

Válaszodban térj ki a következőkre:

• A házastársak és szülők isteni szerepköreire és felelősségeire.

• A Szabadító szerepére a házasságban és a családban.

• A nemi erkölcsösséget és a házastársi hűséget szabályozó törvényekre, és e
törvények örökkévaló természetére.

• Hogy milyen módokon alkalmazhatod ezeket a tantételeket a házasságra és
családalapításra való felkészülésben, vagy ezek jobbá tételére.

3. Milyen pozitív hatást gyakorolt az életedre e tanfolyam folyamán A család:
Kiáltvány a világhoz (Liahóna, 2010. nov. 129.)?

Előző válaszaidból is kiindulhatsz, illetve kapcsolódhatsz hozzájuk, de új témát
is kezdhetsz. Válaszod tartalmazza a következőket:

• Magyarázatot egy konkrét tantételre vagy tanra a családról szóló
kiáltványból, és egy kísérő magyarázatot a szentírások vagy az utolsó napi
próféták szavainak felhasználásával.

• Példát arra, hogyan segítettek a próféták tanácsai jobban megértened az
általad választott tantételt vagy tant.

• Példákat arra, milyen áldásokat kaptál te vagy mások amiatt, hogy
hallgattatok a család kiáltványban található tanácsokra?

• Leírást arról, mit fogsz tenni, hogy még inkább az általad választott tantétel
vagy tan szerint élj.
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Tant érintő kulcsfontosságú pontok
A következő tájékoztatót e tanfolyam leckéinek kulcsfontosságú pontjait
felhasználva állítottuk össze. Az idézeteket követő, zárójelben lévő számok jelzik,
hogy Az örökkévaló család hitoktatói kézikönyv (2015) melyik leckéjében található az
adott megállapítás. Válaszaidat vesd össze az alábbi tudnivalókkal. Ha ebben az
áttekintésben van olyan, tant érintő kulcsfontosságú pont, amelyet nem foglaltál
bele a válaszodba, akkor beadás előtt még módosíthatod a válaszodat. Nem kell az
információt szó szerint bemásolni a válaszodba, csak győződj meg arról, hogy érted
ezeket a tanokat és ez látszik a válaszaidon. Mivel a 3. kérdés személyesebb
hangvételű választ kíván, ehhez nem tartoznak kulcsfontosságú pontok.

1. Miért tölt be központi szerepet a család Mennyei Atyánk boldogságtervében?

A szabadítás tervének főbb céljai:

• „Mennyei Atyánk terve módot ad nekünk arra, hogy olyanokká váljunk,
mint mennyei szüleink” (3).

• „A föld azért teremtetett, hogy segítsen véghezvinni az ember
halhatatlanságát és örök életét” (4).

Miképpen segítenek az igazlelkű családok betölteni ezeket a célokat az
örökkévalóságon keresztül:

• „A család központi szerepet játszik Istennek a halandóság előtti, a halandó,
és az örökkévaló életre vonatkozó tervében” (6).

• „A bukás tette lehetővé azt, hogy Ádámnak és Évának gyermekei legyenek,
és utódaik az örök élet irányába fejlődjenek” (4).

• „Fizikai testtel megtapasztaljuk a halandóságban fennálló állapotokat, és ez
felkészíthet minket az örökkévalóságra” (5).

• „Amikor belépünk a házasság új és örök szövetségébe,
felmagasztosulhatunk a celesztiális királyság legmagasabb fokozatában”
(15).

2. Melyek az Úr normái a házassággal kapcsolatban?

A házastársak és szülők isteni szerepkörei és felelősségei:

• „Mind a férjnek, mind a feleségnek komoly kötelessége, hogy szeressék
egymást és törődjenek egymással” (A család: Kiáltvány a világhoz. 129.).

• „Amikor a férj és feleség gyermeket hoz a világra, Mennyei Atyánk
boldogságtervének egy részét töltik be” (17).

• „A szülők parancsot kaptak gyermekeik arra történő megtanítására, hogy
szeressék és szolgálják egymást, tartsák be Isten parancsolatait, és legyenek
az ország törvényeinek engedelmeskedő állampolgárok” (22).

A Szabadító szerepe a házasságban és a családban:

• „Jézus Krisztus engesztelése mindannyiunk számára lehetővé teszi azt, hogy
végül Mennyei Atyánk minden megígért áldását elnyerjük” (24).

AZ ÖRÖKKÉVALÓ CSALÁD
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• „Ha a családok Jézus Krisztusra építik az alapjukat, Sátánnak nem lesz
hatalma elpusztítani őket” (19).

A nemi erkölcsösséget és a házastársi hűséget szabályozó törvények, és e
törvények örökkévaló természete:

• „[A] férfi és nő közötti házasságot Isten rendelte el” (A család: Kiáltvány a
világhoz. 129.).

• „Isten megparancsolta, hogy csak olyan férfi és nő között használható a
szent nemző erő, akik mint férj és feleség törvényes házasságot kötöttek” (A
család: Kiáltvány a világhoz. 129.) (16).

• „A polgári törvények módosítása nem változtatja, nem változtathatja meg
azt az erkölcsi törvényt, melyet Isten vezetett be. Isten elvárja tőlünk, hogy
az eltérő vélemények, illetve a társadalmakban előforduló különféle trendek
ellenére tartsuk fenn és tartsuk be a parancsolatait” (Lásd Az örökkévaló
család hitoktatói kézikönyv, 7. lecke.) (7).

AZ ÖRÖKKÉVALÓ CSALÁD
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A visszaállítás alapjai
(Hittan 225)
Kérdések
1. Hogyan tudom megkülönböztetni

az igazat a hamistól?

Válaszod tartalmazza a
következőket:

• A szentírásoknak, a mai próféták
szavainak és a Szentléleknek a
szerepe az igazság
fenntartásában.

• Hogyan segíthet a tanulmányozás, a hit és az ima megismerned az
igazságot.

• Hogyan találhatunk, értékelhetünk ki és használhatunk fel megbízható
forrásanyagokat az egyház történetéről és kinyilatkoztatott tanáról.

• Miként alkalmazhatod a megtanult tantételeket az igaz és a hamis dolgok
megkülönböztetésére, miközben te vagy egy ismerősöd egy aktuális
döntéssel, kihívással vagy gonddal küszködik.

2. Miért fontos megértenem, hogy „Joseph Smith… – egyedül Jézust kivéve –
többet tett az emberek megszabadulásáért e világon, mint bárki más, aki valaha
is élt azon” (T&Sz 135:3)?

Válaszod tartalmazza a következőket:

• Az első látomás szerepe az evangélium visszaállításában és az idők
teljessége adományozási korszakának megnyitásában.

• Miként áldotta meg az életedet egy Joseph Smith révén visszaállított
igazság.

• A Joseph Smith által visszaállított papsági kulcsok és szertartások miképpen
áldották meg az életedet.

• Hogyan hozott közelebb Mennyei Atyánkhoz és Jézus Krisztushoz Joseph
Smithnek a visszaállításban játszott szerepe.

3. Hogyan áldotta meg az életedet a visszaállítás következő kulcsfontosságú
eseménye vagy tana:

a) A Mormon könyve előjövetele; b) a Tan és a szövetségek kulcsfontosságú
szakaszai és tana; c) az egyház kinyilatkoztatott szervezete; d) a papság
visszaállítása; e) a templomok és a templomi munka. Válaszod tartalmazza a
következőket:

• Mit tanultál erről az eseményről vagy tanról a tanfolyami részvételed során.

• Hogyan mutatja meg ez az esemény vagy tan, hogy a mennyek
nyitva állnak.
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• Miképpen áldotta meg az életedet ez az esemény vagy tan, vagy milyen
személyes jelentőséggel bír számodra.

• A bizonyságodat arról, amit a visszaállított evangéliumról tanultál.

Tant érintő kulcsfontosságú pontok
A következő tájékoztatást e tanfolyam leckéinek kulcsfontosságú pontjait
felhasználva állítottuk össze. Az idézeteket követő, zárójelben lévő számok jelzik,
hogy A visszaállítás alapjai hitoktatói kézikönyv (2015) melyik leckéjében található az
adott megállapítás. Válaszaidat vesd össze az alábbi tudnivalókkal. Ha ebben az
áttekintésben van olyan, tant érintő kulcsfontosságú pont, amelyet nem foglaltál
bele a válaszodba, akkor beadás előtt még módosíthatod a válaszodat. Nem kell az
információt szó szerint bemásolni a válaszodba, csak győződj meg arról, hogy érted
ezeket a tanokat és ez látszik a válaszaidon. Mivel a 3. kérdés személyesebb
hangvételű választ kíván, ehhez nem tartoznak kulcsfontosságú pontok.

1. Hogyan tudom megkülönböztetni az igazat a hamistól?

A szentírásoknak, a mai próféták szavainak és a Szentléleknek a szerepe az
igazság fenntartásában.

• A Bibliát kísérő szentírásként „a Mormon könyve és a Tan és a szövetségek a
világ megszabadulása érdekében lett előhozva” (22).

• „A Szentlélek segíthet nekünk megtudni, hogy az általunk olvasottak
igazak-e” (10).

• „Ha megszívleljük a próféta szavait, akkor oltalmat nyerünk a gonosz ellen”
(9).

• „Amikor az Úr szolgái a Szentlélek hatalma által szólnak, akkor szavaik az
Úr akaratát közvetítik” (12).

Hogyan segíthet a tanulmányozás, a hit és az ima megismerned az igazságot.

• „Ha a hitet is belevesszük a tanulás folyamatába, akkor kiérdemeljük az Úr
segítségét” (10).

• „A legfőbb kérdéseinkre választ kaphatunk, ha engedelmeskedünk a
parancsolatoknak, megfelelő információforrásokhoz fordulunk – különösen
az élő próféták szavaihoz –, ima által útmutatás elnyerésére törekszünk,
valamint türelmet és hitet gyakorlunk” (10).

• „Amikor az evangéliummal kapcsolatos kérdésekkel vagy kételyekkel
találkozunk, ragaszkodjunk ahhoz, amiről már tudjuk, hogy igaz, és bízzunk
abban, hogy további tanulmányozás által erre is választ kaphatunk, vagy
Isten később ki fogja nyilatkoztatni nekünk a választ” (4).

Hogyan találhatunk, értékelhetünk ki és használhatunk fel megbízható
forrásanyagokat:

• „Emlékeztethetjük az őszinte kérdezőt, hogy az internetes információkon
nincsen »igazságszűrő«. Bizonyos információk – bármennyire is
meggyőzőek – egyszerűen nem igazak” (10; Neil L. Andersen: Joseph
Smith. Liahóna, 2014. nov. 29.).

A VISSZAÁLLÍTÁS ALAPJAI
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• „Az igazság keresői úgy kerülhetik el a hamis vagy félrevezető információk
általi megtévesztést, ha hiteles információforrásokhoz fordulnak az egyház
és annak története vonatkozásában” (2).

• „Ha elkezdjük a modern szokásokat és indítványokat az Isten tervéről való
tudásunkhoz és azokhoz az elvekhez mérni, melyeket Isten szava és az Ő
élő prófétái jelentenek ki, akkor… tudjuk, hogy mindez örökre biztonságos
talajra helyez bennünket” (10; Dallin H. Oaks: Amilyen a szíve, olyan ő.
[Egy est Dallin H. Oaks elderrel, 2013. febr. 8.], lds.org/broadcasts).

2. Miért fontos megértenem, hogy „Joseph Smith… – egyedül Jézust kivéve –
többet tett az emberek megszabadulásáért e világon, mint bárki más, aki valaha
is élt azon” (T&Sz 135:3)?

Az első látomás szerepe az evangélium visszaállításában és az idők teljessége
adományozási korszakának megnyitásában:

• „Örökkévaló igazságok lettek visszaállítva a Földre akkor, amikor Mennyei
Atyánk és Jézus Krisztus megjelentek Joseph Smithnek” (2).

• „Amikor bizonyságot nyerünk arról, hogy Joseph Smith látta az Atyaistent
és Fiát, Jézus Krisztust, akkor az evangélium visszaállításának igaz voltáról is
tudást szerezhetünk” (2).

• „Joseph Smitht Isten hívta el, hogy állítsa vissza a mi adományozási
korszakunk számára az evangéliumot” (1).

Miként áldotta meg az életedet egy Joseph Smith révén visszaállított igazság:

• „Jézus Krisztus egy élő, megdicsőült lény. Jézus Krisztus az Atya
Egyszülöttje. Jézus Krisztus ezen világ és más világok Alkotója” (13).

• „Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza az egyetlen igaz és
élő egyház a földön” (6).

• „Mennyei Atyánk gyermekeiként lehetőségünk van rá, hogy olyanná
váljunk, mint Ő” (17).

• „Joseph Smith prófétán keresztül az Úr további szentírásokat nyilatkoztatott
ki, melyek megerősítik, egyértelműsítik és kibővítik azt, amit az igazságról
tudunk” (12).

A Joseph Smith által visszaállított papsági kulcsok és szertartások, és hogy ezek
miképpen áldották meg az életedet:

• Joseph Smith vette át „a misszionáriusi munka, az örökkévaló családok és a
templomi munka kulcsai[t]” (14).

• „Mielőtt valaki megkeresztelkedhetne, alázatosnak és bűnbánónak kell
lennie, hajlandónak magára venni Jézus Krisztus nevét, és elhatároznia,
hogy mindvégig szolgálni fogja Őt” (6).

• „A celesztiális királyság legmagasabb fokozatának elnyeréséhez be kell
lépnünk a házasság új és örök szövetségébe” (19).

A VISSZAÁLLÍTÁS ALAPJAI
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Jézus Krisztus és az
örökkévaló evangélium
(Hittan 250)
Kérdések
1. Mit tanulhatok a Szabadítótól a

Mennyei Atyánk akaratának való
engedelmeskedés terén?

Válaszod tartalmazza a
következőket:

• Olyan tanítások vagy példák a
Szabadító örökkévaló
szolgálatából, melyek
szemléltetik a Mennyei Atyjának való engedelmességét.

• Hogyan kapcsolódik Jézus Mennyei Atyának való engedelmessége a te
tanítványságodhoz.

• Miért fontos számodra a Szabadító példája az engedelmességre, és hogyan
segíthet Ő neked megtenni a tanítványságod megerősítéséhez szükséges
lépéseket.

• Hogyan segít neked a Szabadító engedelmességének példája abban, hogy
engedelmeskedj Mennyei Atyádnak.

2. Miért van szükségem a Szabadítóra?

Válaszod tartalmazza a következőket:

• Milyen fő akadályokat kell legyőznünk bukott állapotunk miatt.

• Hogyan segíthetnek a Szabadító örökkévaló szolgálattétele alatt betöltött
szerepei Mennyei Atyánk gyermekeinek legyőzni ezeket az akadályokat.

• Mit kell tennünk azért, hogy elfogadjuk és kérjük a Szabadító segítségét.

• Legalább egy mód, ahogyan érezted életedben a Szabadító isteni segítségét
a kihívások és akadályok legyőzésében.

3. Mit tanultam ezen a Jézus Krisztus és az örökkévaló evangélium tanfolyamon,
ami megáldotta az életemet?

Előző válaszaidból is kiindulhatsz, illetve kapcsolódhatsz hozzájuk, de új témát
is kezdhetsz.

• Egy vagy két mondatban fogalmazd meg az általad megismert tant.

• A szentírásokból vagy próféták szavaiból hozva példákat magyarázd el ezt
a tant.
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• Fogalmazd meg, hogyan áldották meg életedet a Szabadító tanításai, példája
vagy engesztelése.

• Írd le a bizonyságodat arról, amit Jézus Krisztusról és az örökkévaló
evangéliumról tanultál.

Tant érintő kulcsfontosságú pontok
A következő tájékoztatót e tanfolyam leckéinek kulcsfontosságú pontjait
felhasználva állítottuk össze. Az idézeteket követő, zárójelben lévő számok jelzik,
hogy a Jézus Krisztus és az örökkévaló evangélium hitoktatói kézikönyv (2015) melyik
leckéjében található az adott megállapítás. Válaszaidat vesd össze az alábbi
tudnivalókkal. Ha ebben az áttekintésben van olyan, tant érintő kulcsfontosságú
pont, amelyet nem foglaltál bele a válaszodba, akkor beadás előtt még
módosíthatod a válaszodat. Nem kell az információt szó szerint bemásolni a
válaszodba, csak győződj meg arról, hogy érted ezeket a tanokat és ez látszik a
válaszaidon. Mivel a 3. kérdés személyesebb hangvételű választ kíván, ehhez nem
tartoznak kulcsfontosságú pontok.

1. Mit tanulhatok a Szabadítótól az Atya akaratának való engedelmeskedés terén?

Olyan tanítások vagy példák a Szabadító szolgálatából, melyek szemléltetik a
Mennyei Atyjának való engedelmességét:

• „Jehova a kezdettől fogva ki volt választva. Az egyik oka Jehova
kiválasztásának az volt, hogy arra törekedett, hogy megcselekedje az Atya
akaratát és minden dicsőséget az Atyának adjon” (2).

• „Bár bűntelen volt, [Jézus Krisztus] megkeresztelkedett, hogy minden
igazságot betöltsön” (8; Az Élő Krisztus: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyháza apostolainak bizonysága. Liahóna, 2000. ápr. 2–3.).

• „A szabadítás terve megkívánta Jézustól a tökéletes engedelmességet annak
érdekében, hogy el tudja végezni az engesztelést” (9).

• „Semmit sem cselekszem magamtól, hanem a mint az Atya tanított
engem… Én mindenkor azokat cselekszem, a melyek néki kedvesek” (János
8:28–29).

Hogyan kapcsolódik Jézus Atyának való engedelmessége a te
tanítványságodhoz:

• „A Szabadítóhoz hasonlóan mi is eleget teszünk az igazságnak, amikor
alávetjük magunkat az örökkévaló evangélium szertartásainak és
szövetségeinek” (8).

• „Jézus Krisztus tanítványának lenni engedelmességet és áldozatot kíván.
[…] A tanítványi mivolt megkívánja folytonos hajlandóságunkat minden
dolog hátrahagyására és Jézus Krisztus követésére” (10).

• „Erőt kaphatunk a kísértések legyőzéséhez és az engedelmességhez, amikor
Jézus Krisztus példáját követve az Atya akaratának megtételére törekszünk a
sajátunk helyett” (9).

2. Miért van szükségem a Szabadítóra?

JÉZUS KRISZTUS ÉS AZ ÖRÖKKÉVALÓ EVANGÉLIUM

10



Milyen fő akadályokat kell legyőznünk bukott állapotunk miatt:

• „Mindannyian megtapasztaljuk a lelki halált, amikor elszakadunk Mennyei
Atyánktól, és mindannyian elszenvedjük a testi halált is, amely a fizikai test
halála (lásd Alma 42:6–9; T&Sz 29:41–42)” (Hűek a hithez: Evangéliumi
értelmező szótár [2004]. 99.).

• „Bukott állapotunkban ki vagyunk téve az ellentéteknek és a kísértésnek.
Amikor engedünk a kísértésnek, eltávolodunk Istentől (lásd Rómabeliek
3:23)” (Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár [2004]. 99.).

Hogyan segíthetnek a Szabadító örökkévaló szolgálattétele alatt betöltött
szerepei Mennyei Atyánk gyermekeinek legyőzni ezeket az akadályokat:

• „Jehova azért teremtette a földet, hogy egy olyan helyet biztosítson, ahol
Isten gyermekei élhetnek és az örök élet irányába fejlődhetnek” (4).

• „Isten Egyszülött Fiaként a testben Jézus Krisztus képes volt elvégezni az
engesztelő áldozatot, amely megkívánta Tőle, hogy több mindent viseljen el,
mint amire halandó ember képes lenne, ezáltal pedig betöltötte szerepét az
Atya tervében” (7).

• „Jézus Krisztus engesztelése miatt a Szentlélek által vigaszt és erőt
nyerhetünk mindenféle fájdalom, megpróbáltatás és kísértés
elszenvedéséhez (lásd Alma 7:11)” (16).

• „Jézus Krisztus engesztelése és feltámadása miatt mindenki fel fog támadni,
aki megszületett a halandóságba”, és visszavitetik Isten jelenlétébe, hogy
megítéltessen (19).

• „Míg a lélekvilágban volt, Jézus megszervezte a halottak megváltásának
munkáját” (18).

• „Jézus Krisztus a mi Szószólónk az Atyánál” (24).

• „A Szabadító a szavaink, a gondolataink, a tetteink, valamint szívünk vágyai
szerint fog megítélni minket” (26).

Mit kell tennünk azért, hogy elfogadjuk és kérjük a Szabadító segítségét.

• „Le tudjuk győzni Sátánt azáltal, hogy Jézus Krisztusra támaszkodunk, aki
kimunkálta az engesztelést, valamint úgy is, hogy megosztjuk a
bizonyságunkat és ahhoz hűen élünk” (3).

• „Ha azt választjuk, hogy a Szabadítót helyezzük életünk középpontjába, míg
itt vagyunk a földön, akkor nagyobb áldásokat fogunk kapni az
örökkévalóságban” (2).

• „Ha imádságos és bűnbánó lélekkel veszünk az úrvacsorából, akkor éppen
úgy bűnbocsánatot nyerhetünk, mint amikor megkeresztelkedtünk” (15).

• „Ha elfogadjuk Jézus Krisztust, valamint Isten parancsolatainak betartására
vonatkozó szövetségeket kötünk és tartunk be, akkor Krisztus született
fiaivá és leányaivá válunk” (24).

JÉZUS KRISZTUS ÉS AZ ÖRÖKKÉVALÓ EVANGÉLIUM
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A Mormon könyve tanításai
és tana (Hittan 275)
Kérdések
1. Mi a Mormon könyve szerepe az

életedben?

Válaszod tartalmazza a
következőket:

• A Mormon könyve fő céljai,
valamint az igazság
megalapozásában betöltött
szerepe.

• Az azoknak ígért áldások, akik tanulmányozzák a Mormon könyvét.

• Miért fontos megérteni a Mormon könyve isteni eredetét.

• Milyen áldásokat láttál, éreztél vagy tapasztaltál a Mormon könyve
tanulmányozása révén ezen a kurzuson.

• Az e kurzuson tapasztaltak alapján hogyan válik majd jobbá, ahogyan a
Mormon könyvét tanulmányozod és alkalmazod.

2. Mi áll a Mormon könyvében, hogyan tette lehetővé számodra Krisztus a
felmagasztosulást?

Válaszod tartalmazza a következőket:

• Krisztus tanának magyarázata, és az azoknak ígért áldások, akik annak
megfelelően élnek.

• Hogyan győzött le mindannyiunk számára Krisztus lelki és fizikai
akadályokat.

• Hogyan gyarapodott a kurzus folyamán a Jézus Krisztus iránti
nagyrabecsülésed és elkötelezettséged.

• Mit teszel annak kifejezésre juttatásáért, hogy Jézus Krisztust elfogadod
Uradnak és Szabadítódnak.

3. A Mormon könyve mely igazságai voltak rád hatással?

Előző válaszaidból is kiindulhatsz, illetve kapcsolódhatsz hozzájuk, de új témát
is kezdhetsz.

• Sorolj fel három-öt olyan tantételt vagy tant a Mormon könyvéből, melyet
azért ismertél meg, vagy azért vált jelentőségteljesebbé számodra, mert részt
vettél ezen a kurzuson.

• Válaszd ki a felsorolásodból az egyik tantételt vagy tant, és a szentírásokból,
valamint a próféták szavaiból vett példákkal magyarázd el mélyrehatóan.

• Fejtsd ki, hogy miért fontos számodra ez a tantétel vagy tan, és írd le, hogy
mi módon fogsz annak megfelelően cselekedni.
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• Írd le a bizonyságodat arról, amit a Mormon könyve tanulmányozása során
tanultál ezen a kurzuson.

Tant érintő kulcsfontosságú pontok
A következő tájékoztatót e tanfolyam leckéinek kulcsfontosságú pontjait
felhasználva állítottuk össze. Az idézetek utáni zárójelben lévő számok azt jelzik,
hogy A Mormon könyve tanításai és tana hitoktatói kézikönyv (2015) melyik leckéjében
található az adott megállapítás. Válaszaidat vesd össze az alábbi tudnivalókkal. Ha
ebben az áttekintésben van olyan, tant érintő kulcsfontosságú pont, amelyet nem
foglaltál bele a válaszodba, akkor beadás előtt még módosíthatod a válaszodat.
Nem kell az információt szó szerint bemásolni a válaszodba, csak győződj meg
arról, hogy érted ezeket a tanokat és ez látszik a válaszaidon. Mivel a 3. kérdés
személyesebb hangvételű választ kíván, ehhez nem tartoznak
kulcsfontosságú pontok.

1. Mi a Mormon könyve szerepe az életedben?

A Mormon könyve fő céljai, valamint az igazság megalapozásában betöltött
szerepe:

• „Isten hozta elő a Mormon könyvét az utolsó napokban, hogy minden
embert meggyőzzön arról, hogy Jézus a Krisztus” (1).

• „A Mormon könyve Jézus Krisztus evangéliumának teljességét tartalmazza”
(6).

• „A Biblia és a Mormon könyve együtt tanúbizonyságot tesznek Jézus
Krisztusról” (7).

Azoknak ígért áldások, akik tanulmányozzák a Mormon könyvét:

• „A Mormon könyvében található tanítások nagy értékkel bírnak számunkra
a mai napokban, mert annak szerzői tisztában voltak vele, hogy milyen
gondokkal kell majd szembenéznünk” (6).

• „Amint tanulmányozzuk a Mormon könyvét, és alkalmazzuk a tanításait,
megerősödünk a gonosszal, valamint napjaink hamis tanításaival és
elképzeléseivel szemben” (11).

2. Mi áll a Mormon könyvében, hogyan tette lehetővé számodra Krisztus a
felmagasztosulást?

Krisztus tanának magyarázata, és az azoknak ígért áldások, akik annak
megfelelően élnek:

• „Amikor Krisztushoz jövünk és betartjuk a parancsolatokat, hasonlóbbá
válunk Hozzá és Mennyei Atyánkhoz, és megszabadulunk” (3).

• „Amikor Krisztus tana szerint élünk, hozzáférhetünk az engesztelés
áldásaihoz, és örök életet nyerhetünk” (8).

• „Ahhoz, hogy elnyerjük a bűnbocsánat irgalmas áldásait, bűnbánathoz
vezető hitet kell gyakorolnunk Jézus Krisztusban” (16).

Hogyan győzött le mindannyiunk számára Krisztus lelki és fizikai akadályokat:

A MORMON KÖNYVE TANÍTÁSAI  ÉS  TANA
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• „Engesztelése révén Jézus Krisztus legyőzte a fizikai és a lelki halál hatásait”
(5).

• „A Szabadító azért vette magára a fájdalmainkat, betegségeinket és
gyengeségeinket, hogy segíthessen nekünk szembenézni a halandóság
kihívásaival” (5).

• „Mivel Jézus Krisztus szétszakította a halál kötelékeit, mindannyian fel
fogunk támadni és halhatatlan testet kapunk” (18).

A MORMON KÖNYVE TANÍTÁSAI  ÉS  TANA
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Általános választható
kurzus kérdések
Utasítások az
oktató számára
Az Emeld magasabbra a tanulási
élmény szintjét program e tanulási
élménye a Szegletkő kurzusokon kívül
bármely felsőfokú hitoktatási kurzussal
használható. Olyan esszékérdésekből
áll, melyek fontos kiegészítését jelentik
a kijelölt olvasmányoknak és az órai
részvételnek. Segíthet a tanulóknak bizonyságuk megerősítésében és megtérésük
elmélyítésében, ha megkérik őket tantételek és tan tanulmányozására,
alkalmazására, feljegyzésére és megosztására, illetve ha segítséget kapnak ehhez.

Utasításodnak megfelelően a tanulók választ adnak három kérdésre a tanulóknak
szóló utasítások lapján álló hét kérdés közül. A tanulók elsősorban a kurzus során
tanult és alkalmazott dolgokból merítsenek a válaszadás során. Bár előfordulhat,
hogy a kérdések feladásának és utókövetésének módját esetleg az osztályhoz vagy
az egyes tanulókhoz kell igazítani, a következő lépések segíteni fognak neked és
tanulóidnak abban, hogy sikeres élményben legyen részetek:

1. Felkészülés: A tanfolyam kezdete előtt nézd át a kérdéseket, és készíts tervet az
Emeld magasabbra a tanulási élmény szintjét dokumentum alkalmazására.
Felkészülésednek részét képezheti a kérdések megismertetése az osztállyal és
az Emeld magasabbra a tanulási élmény szintjét követelményeinek
elmagyarázása, ideértve a tanulói válaszok áttekintésének és benyújtásának
határidejét, a válaszok elvárt hosszát, valamint a válaszok formátumát.
Javasoljuk, hogy a kurzus folyamán három általad választott különböző
időpontban nézzétek át mindhárom tanulói választ.

2. Világos elvárások: A kurzus elején adj a tanulóknak saját példányt a tanulóknak
szóló utasítások lapján álló kérdésekből. Ez elegendő időt biztosít a tanulóknak
a tanulásra, az alkalmazásra, valamint a kérdésekre adott válaszaik lejegyzésére
a félév során. Segíts nekik megérteni az Emeld magasabbra a tanulási élmény
szintjét programot. Egyértelműen kommunikáld a tanulók felé a válaszadással
kapcsolatos elvárásaidat, ideértve az átnézési és a beadási határidőket is.

3. Utókövetés: A kurzus során folyamatosan buzdítsd és segítsd mindegyik tanulót,
miközben az Emeld magasabbra a tanulási élmény szintjét esszékérdésein
dolgoznak. Találj módokat arra, hogy a kérdéseket összekapcsold a tananyaggal
vagy az órai tevékenységek részévé tedd azokat. A tanulók dolgozhatnak a
válaszaikon az óra alatt, az órán kívül, vagy az óra alatt és azon kívül is.

4. Áttekintés és módosítás: Azon napok előtt, amikorra áttekintést terveztél, kérd fel
és emlékeztesd a tanulókat, hogy hozzák be a kijelölt kérdés(ek)re adott
válaszaikat az órára. Kérd meg őket, hogy válaszukban fejtsék ki, osszák meg,
valamint tegyenek bizonyságot arról, mit tanultak és alkalmaztak a kurzus
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anyagából. A tanulóknak javára válhat az, ha párokban vagy kis csoportokban
áttekintik egymás munkáját. Megkérheted a tanulókat, hogy végső válaszaik
beadása előtt még módosítsák azokat, amennyiben szükségesnek látják.

5. Beadás: A tanulók azzal tesznek eleget az Emeld magasabbra a tanulási élmény
szintjét követelményeinek, hogy az általad felvázolt elvárásoknak megfelelően
benyújtják mindhárom kérdésre adott válaszukat. Adhatsz visszajelzést a tanulók
válaszát illetően, de ez nem kötelező. Jegyezd be a WISE naplóba, amikor az egyes
tanulók beadják a válaszukat.

Megjegyzés: Győződj meg arról, hogy azok a tanulók, akiknek sajátos igényeik,
fogyatékosságaik vagy egészségügyi problémáik vannak, megkapják az ahhoz
szükséges segítséget, hogy társaikkal megegyező esélyekkel vehessenek részt
ebben a felmérőben. E segítséghez tartozhat az, hogy az anyagokat nagyobb
betűmérettel nyomtatva vagy hangfelvételen adod oda nekik, hogy megengeded
nekik a mások segítségével történő válaszadást, hogy szóban és nem írásban kell
válaszolniuk, illetve hogy válaszaikat lediktálhatják valakinek, vagy felvehetik
azokat. A fogyatékkal élő személyeknek való segítségnyújtással kapcsolatos
általános tudnivalókért látogasd meg az lds.org/topics/disability honlapot.

Utasítások a tanuló számára
Emeld magasabbra a tanulási élmény szintjét elnevezéssel ez a dokumentum olyan
kérdésekből áll, melyek fontos kiegészítését jelentik az órai részvételednek,
valamint a kijelölt olvasmányok tanulmányozásának. Segíteni fog bizonyságod
megerősítésében és Jézus Krisztus evangéliumához való megtérésed
elmélyítésében, ha a kurzus folyamán dolgozol az alábbi kérdésekre adható
válaszaidon, miközben tanulmányozol, alkalmazol, feljegyzel és megosztasz
tantételeket és tant.

A kurzus során tanulmányozott és alkalmazott tanból, tantételekből és
információkból merítve válaszolj az alábbi hét kérdés közül HÁROMRA.
(Lehetséges, hogy hitoktatód kijelöl majd bizonyos kérdéseket.) Válaszod
megfogalmazásához vedd fontolóra a Válaszadás elnevezésű szakasz alatti
javaslatokat. Állj készen a tanult és alkalmazott dolgok megosztására azzal, hogy a
hitoktatód által kijelölt áttekintési órákra magaddal viszed a válaszaidat.

Kérdések
1. Hogyan jutottál el Mennyei Atyád jobb megismerésére?

2. Mi segített neked, hogy teljesebb mértékben megértsd Jézus Krisztust és az Ő
engesztelését, és jobban támaszkodj rá?

3. Hogyan gyarapodott az evangélium visszaállításáról való bizonyságod?

4. Mi segített neked, hogy teljesebb mértékben érdemessé válj a templom
áldásaira?

5. E kurzus mely igazságai áldották meg az életedet?

6. Hogyan erősítetted meg a bizonyságodat erről: __________? (Hitoktatód
megadja majd az e kérdést kiegészítő tantételt vagy tant.)

ÁLTALÁNOS VÁLASZTHATÓ KURZUS KÉRDÉSEK
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7. Milyen tekintetben vált jobbá az életed azért, mert elmélyült a megértésed erről:
__________? (Válassz EGYET az alábbi tanbéli témakörök közül.)

• Az Istenség

• A szabadítás terve

• Jézus Krisztus engesztelése

• A visszaállítás

• Próféták és kinyilatkoztatás

• Papság és papsági kulcsok

• Szertartások és szövetségek

• Házasság és család

• Parancsolatok

Válaszadás
Vedd fontolóra, hogy a következőket belefoglalod az egyes válaszokba:

• Határozz meg egy tant, amely jelentőségteljesebbé vált számodra e kurzus
elvégzése során.

• Fejtsd ki a tant a saját szavaiddal, illetve szentírásrészek vagy az élő próféták
szavainak segítségével.

• Ossz meg egy élményt, amely során mostanában érezted életedben az adott
tan erejét.

• Oszd meg, hogyan mélyítette el ez az élményed a Krisztus evangéliumához való
megtérésedet.

Megjegyzés: Ha sajátos igényed, fogyatékosságod vagy egészségügyi problémád van,
akkor beszélj az oktatóddal, aki ezeket figyelembe véve segíteni fog neked e
tanulási élmény elvégzésében.

ÁLTALÁNOS VÁLASZTHATÓ KURZUS KÉRDÉSEK
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Tanulmányi kurzusnapló
Vezess tanulmányi kurzusnaplót,
melyben rendszeresen feljegyzed, mit
tanultál, hogyan alkalmaztad mindazt,
és hogy miképpen erősítette meg
mindez a Jézus Krisztusba vetett
hitedet. Ez lehetővé teszi majd
számodra, hogy átgondold és felismerd
az Istentől kapott rengeteg áldásodat. A
napló az inspiráció és erő forrása is
lehet. A kurzus vége felé beszámolsz
majd a hitoktatódnak a tanulmányi kurzusnaplód rendszeres vezetéséről, és hogy
az élményed hogyan erősítette meg a Jézus Krisztusba vetett hited.

Richard G. Scott elder (1928–2015) a Tizenkét Apostol Kvórumából ezt tanította:

„Írjátok le egy biztos helyre azokat a fontos dolgokat, melyeket a Lélektől
tanultok. Rájöttök majd, hogy miközben lejegyzitek a becses benyomásokat,
gyakran még több érkezik. Továbbá a tudás, amelyre szert tesztek, végigkísér
majd titeket az egész életeteken át” (Richard G. Scott, “To Acquire Knowledge
and the Strength to Use It Wisely,” Ensign, June 2002, 32).

Henry B. Eyring elnök az Első Elnökségből szintén beszélt a lelki benyomások
feljegyzésének fontosságáról:

„Egy nap késő este érkeztem haza egy egyházi megbízásból.

[A]hogy az ajtóhoz értem, a következő szavakat hallottam az elmémben…:
»Nem csak miattad adom neked ezeket az élményeket. Írd le őket!«

[Írás] közben pedig megértettem az üzenetet, melyet az elmémben hallottam. Le
kell jegyeznem azokat a gyermekeim számára, hogy valamikor a jövőben
elolvashassák, miként láttam Isten kezét megáldani a családunkat. […]

Évekig mindennap leírtam néhány sort. Mielőtt bármit is írtam volna, elgondolkodtam a
következő kérdésen: »Láttam ma Isten kezét megérinteni minket, a gyermekeinket vagy a
családunkat?« Miközben folytattam e szokásomat, valami elkezdődött. […]

A hálánál valami sokkal több kezdett el növekedni a szívemben. Bizonyság született. Egyre
bizonyosabb lettem afelől, hogy a Mennyei Atyánk meghallja az imákat, és válaszol rájuk. Még
nagyobb hálát éreztem a Szabadító Jézus Krisztus engeszteléséből származó meglágyító és
megtisztító erőért. És bizonyosabb lettem abban, hogy a Szentlélek minden dolgot az eszünkbe
tud juttatni – még olyan dolgokat is, amelyeket nem veszünk észre, vagy amelyekre nem
figyelünk, amikor megtörténnek” (Henry B. Eyring: Ó, emlékezzetek, emlékezzetek! Liahóna,
2007. nov. 66–67.).

További részletekért lásd még 1 Nefi 1:1–3; 6:3–6; Alma 37:8–9; 3 Nefi 23:6–13;
Mózes 6:5, 45-46.
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Személyes tanulási projekt
irányelvek
Tervezz meg és végezz el egy, a
hitoktatód által jóváhagyott személyes
tanulási projektet, amely segít, hogy
elmélyítsd tudásod a kurzus tartalmáról,
hogy alkalmazd a kurzus tanait és
tantételeit, és amely segít azon
törekvésedben, hogy növeld a Jézus
Krisztusba vetett hitedet. A személyes
tanulási projektek tartalmazhatják a
következőket:

• A kurzus egyik olyan evangéliumi témájának tanulmányozása, amely érdekel.

• Egy valós élethelyzet felismerése, és a kurzus tartalmának alkalmazása egy
esettanulmány során.

• Egy olyan forrásanyag létrehozása (pl. közösségi média tartalom;
képzőművészeti vagy zenei alkotás stb.), amely a kurzus tartalmán alapul és
értékes lehet mások számára.

Ez csak néhány példa arra, hogy mi mindent tehetsz. A kurzus követelményeinek
teljesítéséhez a projekt feleljen meg a következő feltételeknek:

• Hagyja jóvá a hitoktatód.

• Kapcsolódjon a kurzus tartalmához, és tartalmazzon olyan elemeket, melyeket
személyesen is alkalmazol.

• Tartalmazzon egy beszámolót arról, hogy mit tettél, és az milyen értékkel bír
számodra és mások számára.

Imádságos lélekkel gondolj ki egy olyan projektet, amely sokat jelentene neked. A
projekthez ötletelhetsz az osztálytársaiddal, a hitoktatóddal, a családtagjaiddal vagy
a papsági vezetőiddel közösen is. Ha kérdésed merül fel azzal kapcsolatban, hogy
egy adott projektötlet helyénvaló-e, beszélj a hitoktatóddal.
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A fogyatékkal élő tanulók
szükségleteinek megfelelő
módosítások
Az Emeld magasabbra a tanulási
élmény szintjét módosításainak célja az,
hogy a sajátos igényű, fogyatékkal élő
vagy egészségügyi problémákkal küzdő
tanulók a többi tanulóval megegyező
esélyekkel vehessenek részt a
programban. A hitoktatók végezzenek
megfelelő módosításokat azért, hogy
igazodjanak a tanulók sajátos
igényeihez, fogyatékosságához vagy
egészségügyi problémáihoz. A következő irányelvek segítségével végezheted el a
tanulók számára szükséges módosításokat:

• Azonosítsd be a sajátos igényű vagy fogyatékkal élő tanulókat. Beszélgess el
négyszemközt minden tanulóval a sajátos igényei(k) meghatározásához.
Hallgasd meg őket odafigyelve, és legyél pozitív.

• Működj együtt a szülőkkel és egyházi vezetőkkel, hogy olyan tervet készíthess,
amely megfelel az adott tanuló sajátos igényeinek. Bár van lehetőséged
hazaküldeni az EMTÉSZ-t a tanulóval, figyelj oda, hogy ezzel ne rój terheket a
szülőkre. Tedd meg a tőled telhető legtöbbet azért, hogy megtaláld a
leghatékonyabb opciókat a tanulók és szüleik számára.

• Végezd el a szükséges módosításokat. Az egyénre szabott módosításokat kezeld
bizalmasan. Lehetetlen felsorolni az összes lehetséges módosítást, ugyanakkor
a következő lehetőségek példaként szolgálhatnak:

• Előadás: Biztosítsd a tanuló számára az EMTÉSZ audiováltozatát, az
utasításokat és a programot szóban ismertesd, vagy biztosítsd a tanuló
számára az EMTÉSZ dokumentum nagyméretű betűvel szedett változatát.

• Válaszadás: Tedd lehetővé a tanuló számára, hogy szóban adja meg válaszait
az EMTÉSZ-ével kapcsolatban, vagy hogy a válaszokat egy írnoknak vagy
hangrögzítőnek diktálhassa le.

• Kerüld az olyan változtatásokat, amelyek módosítják vagy csökkentik az adott
tanulóval szemben támasztott tanulási elvárásokat.

• Fordulj krisztusi szeretettel minden tanuló felé, és kövesd a Lélek késztetéseit a
tanulók szükségleteihez igazodó módosítások elvégzése során.

• A fogyatékkal élő személyeknek való segítségnyújtással kapcsolatos további
tudnivalókért látogasd meg az lds.org/topics/disability honlapot.

20






	Tartalom
	Bevezetés az Emeld magasabbra a tanulási élmény szintjét – Felsőfokú hitoktatási programba
	Szegletkő kurzus kérdések
	Az örökkévaló család (Hittan 200)
	A visszaállítás alapjai (Hittan 225)
	Jézus Krisztus és az örökkévaló evangélium (Hittan 250)
	A Mormon könyve tanításai és tana (Hittan 275)
	Általános választható kurzus kérdések
	Tanulmányi kurzusnapló
	Személyes tanulási projekt irányelvek
	A fogyatékkal élő tanulók szükségleteinek megfelelő módosítások

